
• 

' 

• 

• 

Pontifícia · , 

Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul 

• 

.. 

• 

• , 

• 

Primeiro Seminário 
· de 
··.: Estudos Gaúchos 

• 
• .. 

• 
3 DE SETEMBRO A 4 DE OU'fUBRO DE lü57 • 

• 
• 

• .. • 

• • • 

• 

• 

.. 

.. 

Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil -

• 
• 

• .. 
.. 

• 

• 

• 

• 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



Pe. Luís Gonzaga J aeger, S . J . , do Instituto 
Histórico e Geográfico do R.G.S. em 27-9-1957. 

·O ÍNDIO NO RIO GRANDE DO SUL 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org





, 

f 71 

Como o assunto que a nobre Reitoria da Pontifícia Uni
versidade Católica e os Organizadores dêste Seminário de ES
TUDOS GAúCHOS me comissionaram é vasto, entrarei ime
diatamente no tema: O fNDIO NO RIO GRANDE DO SUL, 
dividindo-se em três partes: 

I. O índio encontrado ,no Rio Grande do Sul pelos pri
mitivos missionários e conquistadores; 

II. O índio rio-grandense perante os colonizadores lu
so-açorianos e sua contribuição na f armação étnica do povo 
gaúcho; 

III. Os remanescentes atuais da população indígena no 
Rio Grande. 

O fNDIO ENCONTRADO NO RIO GRANDE DO SUL PELOS 
PRIMITIVOS MISSIONÁRIOS E CONQUISTADORES 

Examinando os 51 mapas da "Cartografia Jesuíta del Río 
de la Plata", do Pe. Guilherme Furlong, S.J., os 29 do Barão 
do Rio Branco, as cartas etnográficas do Pe. Carlos Teschauer 
e Aurélio Pôrto, e um primoroso mapa executado em 1942 
por João C. Campomar Júnior, intitulado "Continente de 
Viamão ou dei Rei, ao ser instalado o senado da Câmara da 
Vila do Rio Grande de São Pedro, em 16 de dezembro de 
17 51", verificamos que eram três as Províncias que confina
vam o território do hodierno Estado do Rio Grande do Sul, 
ao alvorecer o século XVII, envolvidas num dilatado ample
xo do mar Atlântico e o rio Uruguai. 

Desde os primórdios da penetraçãoo européia era conhe
cida e nomeada a "Província do Uruguai", à margem esquer
da do volumoso caudal; a do "Ibiaçá", ou antes "Mbiaçá", 
larga faixa que vinha desde Santa Catarina, acompanhando 
o litoral; e a terceira, denominada "Província do Tape", en
cravada como possante cunha no meio das duas anteriores. 
Divisão essa esposada por Aurélio Pôrto, na sua História das 
Missões Orientais do Urugauai, que apareceu recentemente 
na Livraria Selbach, em nova edição aperfeiçoada (I, 44 , e 
46). 



172 PRIMEIRO SEMINARIO DE ESTUDOS GAúCHOS 

Pôsto isso, passarei a apresentar o habitat dos grupos 
mais importantes destas regiões, chamando a atenção de 
meus ouvintes para o caso, nada raro, de êsses indígenas te
rem sido em boa parte nômades, que com facilidade muda
vam de residência por sua própria vontade, ou desalojados 
compulsóriamente por tribos mais fortes. 

Ao longo da faixa atlântica encontramos os Carijós; mais 
para a Serra, pelo município de São Francisco de Paula, os 
Caaguas; para a margem esquerda do alto Uruguai, desde o 
município de Palmeira até as proximidades de Itaqui, os 
Guq.ranis, galho da grande família guarani, oriunda do cen
tro do Continente e do Paraguai; já nos municípios de Uru
guaiana, Alegrete até Livramento, estanceavam os famosos 
Minuanos, que Aurélio Pôrto localiza entre a margem esquer
da do rio Jaguarão até na sua foz da lagoa Mirim, sendo 
que os demais cartógrafos atribuem essas terras aos Char
ruas. O Dr. José de Saldanha, no seu "Diário Resumido", Rio 
1933, numa extensa nota da página 232 e seguintes, ex;plica 
que êle encontrou no centro do Estado, pelas cabeceiras do 
Vacacaí, cêrca de 200 Minuanos, expelidos pelos espanhóis 
das vertentes meridionais da logoa Mirim, tendo-se retirado 
mais para o norte. (Saldanha, pág. 236). 

No meio dêstes dois extremos, isto é Uruguai, Pelotas e 
Rio Grande, habitavam os Guenoas. O centro do Estado era 
terra dos Tapes. Por fim, pela margem oriental e ocidental da 
lagoa dos Patos, era a sede dos Arachãs. 

Houve ainda outras tribos, de menos destaque, como os 
Jaros, os Mboanes, Ibianguaras, Chanás, Paiaguás, etc., aos 
quais, por terem tudo menos convívio com os colonizadoress, 
preterimos 1:1este trabalho. 

1. - OS CARIJôS 

Ao longo da faixa atlântica, "como 80 léguas ao sul da 
Capita.pi~ qe São Vicente" segundo Fernão Cardim, ou "en
tre" a barra da Cananéia e. o Rio Grande. do. Sul" segundo 
Métraux, estanciavam os Carijós. Dêles se dizia "ser o melhor_. 
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gentio ~lesta costa" (S. Leite, História I, 321 e 322). Quem 
ptimeiro ·entrou em/ contacto com êles foi O· Pe. Leonardo Nu
nes, enviado em 15-53 pelo Pe. Nóbrega a fim de devolver al
guns Carijós, aprisionados dolosamente por um navio portu
·gu.ês. Mais tarde, instigados os Carijós por alguns castelha
nos contra os. portuguêses, trucidaram em fins de 1554 os 
apostólicos lrmãos Jesuítas Pedro· €otreia e J eão de Souza, 
pretotnártires do Brasil .Colonial. (Leite II, 236), ao que pare
ce, junto ao Rio São Francisco, no· litoral setentrional de San
ta Catarina (Relação do Pe. Jerônimo Rodrigues, após S. 
Leite, Novas Cartas Jesuíticas., Brasiliana"' vol. 194, p. 197). 

Em 1596 foram outros padres, Agostinho de Matos e Cus
tódio Pires, que chegaram a utn pôrto chamado Laguna de 
los Patos (isto é Santa Cat-arina, diferente da nossa lagoa dos 
Patos rio-grandense), p·ela razãó, como diz o relatório de 
uma lagoa que junto dela está, em que and.am muitos patos, 
os quais não sómente dão apelido ao Pôrto, mas também aos 
mesmos Carijós, que, por outr·o nome se chamam "Patos" 
(Leite I, 325). Embora os silvícolas insistissem com os padres 
no sentido de permanecerem de assento entre êles, não pu
deram ser atendidos· por não haver quem lhes g:arantisse a 
subsistência no meio daquela gentilidade. (Ib. 32fi). 

No alvorecer do século seguinte vieram os missionári0s 
Jo'ão Lobato e Jerónimo Rodrigues. Este último n·os deiKou 
extenso e interessante relato, editado por Serafim Leite, no 
vol. 194 da Brasilíana, (pp. 196-246), com preciosos inf armes 
sôbre a etnografia e a vida social daqueles atn.erígenas, es
crito por testemunha ocular. Teado esealado Laguna, no dia 
11 êie agôsto de 1605, prosseguiram mais 20· léguas para o 
Sul, atingindo o lugar denominad0 AFaruagaba, "que é um 
rio, onde os brancos vão f a z e r seu~ resgates e onde esta
vam os principais índios oom que havíamos de falar", escre
ve Rodrigues (Brasillana 194, p. 221). Dali a S ou 6 léguas 
residia junto ao rio·, que chamavam Boipitiba (i. é Mampi
tuba), o mais célebre índio da terra, o famigerado Tubarão, 
que Rodrigues qualüica de "grande ladrão, salteador de bran· 
cos e grande vendedor de seu parentes" (ib. 222) , no qual 
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afirma nosso informante de êle nunca ter visto no Brasil ín
dio tão soberbo, nem que· tanto o mostrasse (ib. 2·24). "En
tretanto pois os navios portuguêses na Laguna, que é boa 
barra e segura para qualquer negócio que suceder, m.andam 
logo recado ao Tubarão, ou qualquer de seus irmãos, que são 
por todos 4 ou 5. . . E por causa dêstes (tira~os, ladrões e 
grandíssimos vendedores de seus parentes) não vieram, como 

-afirma o relatório, ter conosco os Arachãs, temendo que os 
vendêssemos, como continuamente o fazem". (Ib. 243 e Lei-
te I, 329). , , 

Tendo trabalho durante. 2 anos entre os Carijós, regres-
. saram ao Rio porque no Sul faltava o império e prestígio da 
autoridade", como observa Serafim Leite (I, 330) . Acompa
nharam-nos 150 Carijós que quiseram transferir-se para as 
florescentes aldeias cristãs de aborígenes da região. fluminen
se. Chegando, porém, a S. Vicente, os moradores se apodera
ram dos Carijós, escravizando-os, contra tôcia a justiça. Atri
bui o Pe. Leite êsse detestável proceder à emulaçãq muito 
aguda, então existente entre paulistas e fluminenses, que de 
tôdas as formas procuravam prejudicar-se reciprocamente 

-naquele século· de rivalidades (Leite VI, 474). 
Após o fracasso da "resiqência Embitiba", houve uma 

quarta tentativa de atingir os Carijós, pelos Pes. Afonso Gago 
e João de Almeida mas que ficou igualmente itnprofícua. 
(Leite, ;\TI, 475). 

Vencendo uma viva oposlção dos escravagistas de São 
Paulo, S. Vicente e Santos, que temiam a presença dos defen
sores da liberdade dos naturais numa região onde êles bus·-

. c.avam escravos, partiram em 1617 os Pes. João Almeida e 
Joã:O Fernandes Gato, sob o patrocínio oficial do benemérito 
Salvador Corrêa de Sá e de seu filho Gonçalo. Recebidos fes
tivamente pelos vizinhos da Ilha de S. Catarina, e os índios 
Patos, súbditos do grande "Tubarão"', diferente do seu homô
nimo acima mencionado, pregaram .a fé avançando até Ara
runguba, Boipitiba, fazendo-se médicos corporais e espiri
tuais. Aí tiveram o primeiro encontro com o famoso cacique 
"4.njo"', motubi)caba supremo do litoral rio"".grandense. Hos-

-
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tilizados sempre pelos bandeirantes, recuaram de novo pa
ra o Rio em 1619. 

Três anos mais tarde tentaram de novo fixar residência 
no Sul os jesuítas portuguêses. Percorreram a região de al
deia em aldeia, auxiliando os doentes e falando-lhes da voca
ção de suas almas. Já em pleno Rio Rrande atingiram a po
voação do feiticeiro-mor Caibi, o,nde a população em pêso es
tava prevenida coontra a vinda dos missionários, "graças a 
alguns maus portuguêses", na expressão do Pe. Vieira. (Lei
te VI, 482). Caibi lhes mandou repetidos recados que não 
viessem, porque o demônio lhe havia dito que no ponto ~m 
que os Padres pisassem aquelas terras, não teriam mais efei
to algum as suas artes. Porém, os servo de Deus desprezaram 
semelhantes ameaças pueris do morubixaba Caibi, ou Anjo, 
morador da "Aldeia dos Anjos", que segundo todos os visos 
de probabilidade era a moderna cidade de Gravataí, antiga 
"Aldeia dos Anjos", ou melhor "Nossa Senhora dos Anjos", 
nome ·cristianizado pelos imigrantes açorianos. (Leite, VI,482; 
idem apud Província de S .. Pedro, n.0 5, p. 8). 

Diz uma das antigas informações que os missionários vol
taram porque não puderam "passar para a outra banda do 
rio". Conforme pesquisas recentes, realizadas por Inácio 
Schmitz, S.J. parece que se trata do rio Guaíba que mapas 
antigos denominam Rio Grande. 

Em 1635 regressaram novamente ao Sul, para a terra dos 
Carijós, os Pes. Sequeira e Morais, (Leite VI, 493 ss). Sequei
ra nos deix.ou um extenso informe em que descreve minuciosa
mente os percalços da viagem, os íncolas, su,as crenças e su
perstições, alimentação etc., notas de incontestável valor hi&
,tórico. Ferràndo o pôrto de Laguna, verificaram ali a presen
ça de 62 embarcações portuguêsas, vindas de várias capitanias 

,.'no intento de caçar Carijós. Quinze navios eram de alto bor
do. Esperavam uma caça de uns doze mil cativos. (Leite VI, . 
505). Descreve Sequeira o modo traçoeiro de capturar os Ca
rijós, fazend,o-os escravos, deixando quase despovoada e des
de ferramenta e roupas vistosas que lhes prometiam dar. Mas 
quando o ·navio já estava cheio com 300 ou 400, fechavam su-
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bitamente as escetilhas e se faziam à vela, levando a todos 
presos na armadilha. Desta maneira, segundo confissão dos 
próprios caçadores de índios, já no ano de 1635 haviam arran
cado do litoral rio-granden.se acima de cento e vinte mil c.a
rijós, fazendo-os escravos, deixando quase despovoada e des-
truída a· regíão (Leite VI, 508 e s·os) . , 

Uma nova tentativa de salvar dos Carijós o que restava, 
"antes que os b_andeiran.tes .os a,cabassem de todo", também 
fracassou pela guerra promovida co,ntra os missionários. Pe
la· última vez tentaram oiS jesuítas portuguêses socorrer os 
Carijós, "os i;nelh-0res e mais dóceis de todo o Brasil"', na frase 
do· Pe. Sequeira, no ano de 1640, jâ em plena era de violênc~a 
contra a Companhia de Jesus no Sul do Brasil. Quando o Pe. 
Moura, visita,dor da Campanhia no Brasil se dispunha a r:e 
meter uma nova expedição, o Capitão-mor çle s .antos, lhe fêz 
sab~r que êle estava apresentando embarcações e gente para 

. impedir tal empreendimento, e que o avisava d:e antemão a 
fim de não haver des,graça. 

A vista disso, não contando já com qualquer autoridade 
em seu favor, os Padres viram-se na dura contingência de lar
gar definitlvamente, após 9 tentativas, a tão promissora "Mis
.são dos Patos". Quando se fêz a paz em 1653, - diz severa, 
.. po·r~µl verdadeiramente o Pe. Serafim Leite (VI, 474, 523-483) 
- "A costa dos Patos estava vazia, e o interior do Rio Grande 
do Sul ocupado pelos espanhóis, com as suas Missões; e, se
parados Espanha e Portt1gal; quando os escraviz·adores vol
taram àquelas parageas, encontraram já, com os índios, as 
escopetas espanholas. Desta maneira, as caçadas aos indíge- . 
nas rio-grandenses, diz o m.esmo historiador, longe de ser um 
título de glória, mesmo sob o ponto de vista territorial, atra
saram de um século a colonização bras.oileira do Rio Grande do 
S.ul, ·que só mais tarde, com tratados iníquos. . . foi possível 
integrar no grande t<Xlo brasileiro". 

Demos certa extensão a êste parâgrafo a fim de de
mopstrar que a prioridade cronológica do apostolado no R. 
q.s_. não cabe aos jesuítas espanhóis e sim a.os lusitanos, e ain
d~ .. porq~e alg~m~s m\,llhere:s c~rijós, salvas das razias das 
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bandeiras, entrarm com seu sangue ardente e vigoroso para 
a formação étnica do gaúcho, como veremos em breve. 

2. - OS CAGUAS OU CAAGUARAS 

Moradores da Serra, pelos lados do Município de S. Fran
cisco de Paula, eram inimigos dos portuguêses, que os es ... 
cravizaram, e dos Ibirajaras, que os acometiam em suas al
deias a fim de vendê-los aos Pombeiros, i. é, caçadores de ín
dios, e aos Paulistas. Ganhou-os a bondade do P. Cristóvão de 
Mendoza, que os foi procurar em 1635, na intenção de cate
quizá-los e ver como poderia defendê-los eficazmente contra 
as investidas dos caçadores bandeirantes. (A. Pôrto, Hist. das 
Missões Orientais, I. 51 e Jaeger, Herói do Ibia, 40). 

Retornando de sua missão humanitária, ;no atual muni
cípio de S. Francisco de Paula, num ponto por nós localizado 
com Aurélio Pôrto em 1941, foi o grande missionário bolivia
no, - fundador de nossa pecuária, - crudelissimamente tru
cidado pelos Ibianguaras, no alto, arroio Ibia, hodierno Piaí, 
afluente direito do alto rio Caí. (Herói do Ibia, 51). 

O P. Lourenço Hervãs Y Pánduro, S.J., pai da filosofia 
comparada, . citado por A. Pôrto (p. 52), escreve: "O Caaia
guá ... é idioma de difícil pronunciação", e Techo, confirma-o 
declarando-o "Os Caaiaguás usam língua própria, düícil de en
tender, pois quando pronunciam suas palavras não parecem 
falar, senão dar asssobios ou forma acentos confusos na gar
ganta. Os Caaiaguás, colhidos ou presos, não costumam falar 
quand.o estão fora de sua nação por mais que os atormentem, 
por isso poucos são os missionários que puderam escrever pa
lavras caaiaguás. 

O P. Teschauer (Histór. do R.G.S. I, 21) completa as notí
cias acêrca dos Caaguaras, afirmando: "Foram baldados os 
esforços dos missionários para reduzí-los. Provàvelmente não 
entraram na miscegenação com o ádvena colonizador porquan
to sua terra era via de penetração bandeirante, ficando êles 
grandemente diminuídos ou até mesmo extintos pela ação dos 
"Pombeiros". 
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3 - OS GUARANIS 

É fartíssima a literatura referente aos Guaranis. Escreve o 
Côn. João Pedro Gay, em sua "História da República Jesuítica 
do Paraguai,, (p. 91): "A raça guarani, segundo Mr. Martins 
de Moussy, a foz do Orinoco até o Rio da Prata, spbre a enor
me extensão de 45 graus de latitude, e oferecia o fenômeno 
assombroso d,e falarem todos o mesmo idioma designado pelo 
nome geral de Guarani pelos espanhóis e portuguêses. Entre 
os rios Paraguai e Paraná, entre o Paraná e Uruguai, sôbre a 
margem Oriental dêste último rio, a grande maioria da povoa
ção indiática era guarani". 

Encontravam-se ao tempo das primitivas missões espa
lhados pela margens do Uruguai, desde o município de Pal
meira até as proximidades de Itaqui, como galho da grande 
familia guaranítica. , 

No que tange ao idioma guarani, ensina Antônio Serrano 
(Etnografia de la Antigua Provincia del Uruguai, Paraná, 1936, 
p. 144) : "A organização social das Missões é uma das causas 
da supervivência do guarani e atual vigor, porque os Padres 
Jesuítas trataram de fazer dêle um lín·gua de cultura. Es
creveram em guarani numerosos livros, ensinaram-no nas 
escolas, propalaram-no entre os índios que não pertenciam 
à dita comunidade lingüística e fizeram dêle a única língua 
das extensas Missões do Paraguai. Esta língua missioneira, 
pontinua o mesmo etnólogo, da qual tantas am.ostras nos fi
caram, tem um perfil especial, sobremaneira interessante, 
porque os Padres, por um lado tratavam de afastar cuidado
samente tôda palavra européia que não fôsse indispensável 
para nomear objetos trazidos pela nova cultura, e, por outro, 
criaram neologismos léxicos e perífrases ingeniosas com ele
mentos da própria língua guarani, a fim de exprimir tanto 
objetos materiais, como abstrações geralmente relativas à 
teologia ou à moral". 

O que Serrano revela sôbre a cultura do idioma guarani, 
aplica se perfeitament·e ao estudo do tupi cultivado e genera
lizado pelos Jesuítas do Brasil no elevado intuito de facilitar 
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o intercâmbio religioso e cultural dos aborlgenes do nosso ves
tíssimo país. Dêsse esfôrço surgiu o que denominavam "Lín
gua geral do Brasil", (Ver "Aspectos Fundamentais da Cul
tura guarani, por Egon Schaden. São Paulo, 1954). 

O P. Antônio Ruiz de Montoya, apóstolo dos Guaranis, 
escrevia em 1639, que êsses ameríndios haviam vivido e, ain
·da viviam então em toldos muito pequenos, tendo caciques, 
nos quais todos reconheciam nobreza, herdada dos antepas-
sados. As famílias dos chefes constituíam certa casta de fi
dalgos. - Seja dito entre parênteses que os antigos missioná
rios fomentavam e desenvolviam êsse sistema de hierarquia 
entre à s indígenas, porque contribuíam grandemente para 
desenvÜ'lver nos de cima senso da responsabilidade e nos de 
baixo a idéia da sujeição e disciplina. - Continua Ruiz de 
Montoya: "Os plebeus auxiliavam seus morubixabas, f azen
do-lhes as roças, semeando, colhendo as messes, edificando
lhes as casas e dando-lhes as suas filhas sempre que ape
teciam, no qual seguiam a liberdade gentílica. Mas o verda
deiro governante, o mestre e dirigente de tudo e de todos, -
particularmente no que concernia à moral pública e ao cul
to que os indígenas tributavam a um ser supremo chama.do 
TUPA, era o feiticeiro, o pajé, por êles reverentemente deno
minados PAI. Era êle o juiz, o médico e o diretor das cerimô
nias religiosas. Astuto e audaz em extremo, ameaçava com 
o emptêgo do veneno contra quem oussasse opor-se a seus pla
nos e interêsses. Os índios temiam o PAI, tributando-lhe ce
ga reverência e submissão, porque êle, estando sob a direção 
imediata de TUPA, nunca podia enganar-se, nem fazer mal 
a ninguém. - Nos depoimentos de todos os missionários, ês
ses pajés· aparecem como tipos acabados de felonia, audácia, 
baixeza, vingança e inimigos irreconciliáveis do cristianismo. 
Embusteiros refolhados e sem a mínima sobra de vergonha, 
mantinham os selvagens boçais e ignorantes numa verdadei
ra escravidão moral. 

Se levarmos em conta a antropo.fagia dos Guaranis, da 
qual eonsta que algumas vêzes a praticavam.; sua poligamia, 
quase que restrita só aos morubixabas; seu caráter vingativo, 
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sua luxúria e embriaguez que por vêzes tomava proporções 
alarmantes; sua superstição verdadeiramente pueril, e, sobre
tudo sua incrível indolência, forçoso é reconhecer que neces
sário foi um verdadeiro milagre para transformar essas cria
turas etn homens, e homens que em poucos decênios, guiados 
por mestres competentes, se erguerem a um grau de elevação 
moral e cultural jamais atingido por qualquer raça nativa 
do nosso eontinente. A demonstração cabal temo-la na obra 
dos Sete Povos da B'anda O,riental do Uruguai com os seus 
28 a 30 mil habitantes. Gregos e troianos sã0 concordes em 
reconhecê-lo. Apenas os que encaram essa porção da nossa 
história eom óculos anticlericais não o quer.em 'ver. 

4 - OS TAPES 

Aurélio Pôrto (Hist. d,as Missões O. I . 39) admite que 
eram remanescentes de uma grande onda invasora,, que, em 
époc-as milenares, vindo provàvelmente do Norte, esta~ionou 
no centro do, Rio Grande, seduzida pela terra apta par-a a 
agricultura. Mais tarde, quando da invasão guaranítica, foram 
por esta dominados, recebendo dos dominadores parte dos 
seus usos, costumes e língua. Passaram a ser considerados co
mo índios guaranizados. E Antônio Serrano, (na sua já cita
da "Etno·grafia de la Antigua Província del Uruguay", 157 
ss) diz: "Os Tapes constituíam uma importa,nte parcialida
de tupi-,gu-arani, que ocupava tôda a serrania dêste nome. 
Representam papel importantíssimo na históría das Missões 
Jesuíticas Orientais na formação da povoação mestiça do Es
tado do Rio Grande do Sul e grande parte do U'Xuguai" . Já 
antes da catequese eram exi:m.ios agricultores, com grandes 
roças de milho, mandioca e 0utros grãos, conforme consta
tou o Beato P. Roque González de Santa Cruz, que foi o pri
meiro civilizado que percorreu a terra dos Tapes. (Jaeger, os 
Três Márt. do Rio Grande, 194). E José de Saldanha, que os 
visitou por ocasião da transmigração, no seu famoso, "Diá
rio Resumido", escreve que -0s Tapes '·'têm as ventas dos na
rizes grandes, e como inchadas, as faces altas e cheias, os ca-
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belos somente no extremo da barba e no beiço superior: não 
não de estatura mui alta, e as mulheres quase do mesmo 
tamanho dêles, e maiores que os minuanos". (Pág. 237). 

O característico do Tapes era de dois f acies: o negativo, 
que era a sua indolência tradicional, e imprevidência avoen
ga e os maus instintos de sua primitividade bárbara, confor
me assevera A. Pôrto (I, 71-72). Mas também possuíam qua
lidades positivas apreciáveis, raras no amerigena. Uma notá
vel docilidade, memória felicíssima, sentidos aguçados e so
bretudo uma facilidade incrível de imitação em tôdas as ar
tes, maximé na arquitetura, escultura, nos diversos ramos de 
mecânica, e mais ainda na música, em que se tornaram exe
cutores impecáveis. A fim de lhes combater insensivelmente 
a preguiça, os missionários foram inventando ocupações úteis 
que lhes caíssem no agrado, com as diversas operações. Suas 
obras de alfaias religiosas pedem meças aos similares das 
melhores ourivesarias da Europa. Suas realizações em ques
tão de canto e música raiam ao inacreditável. 

Compraziam-se imensamente na equitação, sobretudo na 
milícia montada, a fim de abrilhantar com paradas as fre
qüentes solenidades religios~s, ainda para repelir, de tempos 
em tempos, com m.ão armada, as incursões depredatórias dos 
charruas e rninuanos em suas estâncias de gado vacum, e 
defender eficazmente suas terras e famílias contra as ages
sões desumanas e injustas dos bandeirantes. 

Uma vida organizada e metódica em tôdas as suas faces, 
aliada a uma disciplina forte sim, como exigia a condição ru
de do índio, porém paternal, exercida material e espiritual
mente, conseguiu fazer do Tape-Guarani u.m elemento de in
discutível · valor. Criando uma espécie de estado sui generis, 
totalmente segregado dO' contacto corruptor do elemento bran
co, sob a vigilância de curas que compreendiam, os anelos da 
alma indígena, os Jesuítas dos Sete Povos conseguiram plan
tar jardins onde floresceram as flôres mais mimosas das vir
tudes cristãs dos tempos primitivos da Igreja e criaram col
meias de trabalho inteligente, cujos benefícios, com raras ex
ceções, todos são unânimes em proclamar. 
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Entre os Tap;es-Guaranis surgiram estrategistas da têm
pera de um Inácio Abiaru, que conseguiu não só aparar vi
toriosamente o fortíssimo golpe bandeirante em março de 
1641, como ainda destroçar completamente a grand.e bandei
ra de Jerônimo Pedroso de Barros e Manuel Pires, na bata
lha fluvial de Mbororé, no alto rio Uruguai. Encontramos ali 
os três morubixabas da família Nenguiru, Nocolau I, II, III, 
figuras nas quais parece ter revivido a imagem patrícia de 
Lúcio Quíncio Gincinato, da velha Roma. E já na última fa
se da era missioneira surge inesperado em nossas coxilhas 
Sepé Tiarajú, justamente revoltado contra a entrega da suas 
terras, "recebidas de Deus e de São Miguel", como êle dizia, 
a seus inimig-0s seculares, - como lídímo caudilho, centauro 

, feroz, mod-êlo· e símbolo perfeito para todos quantos guerrei
ros lhe sucederam nos pampas gaúchos durante êstes dois 
séculos afora. Por isso, muitos patrícios nossos estão a recla
mar um monumento par êsse índio, rio-grandense nato. 

Sei que vários discordam dessa homenagem. Respeite
mos-lhes a opini_ão desde que se funde em bo:as razões. Em
bora, talvez, não lhe possamos erguer o mu,numento escul
tório, para o qual a Asse-mbléia. Legislativa já votou a verba 
de 30 mil cruzeiros, basta-lhe afin~l o monumento impere .. 
cível da verdade histórica. Tendo perecido combatendo cora
josamente até o último instante em defesa de sua querência, 
em 7 de '.fevereiro de 1756, o povo rio-grandense imortalizou
lhe a memória na lenda de São Sepé, como se pode ler na 
recentíssima obra, fartamente docum.entada, de Mansueto 
Bernardi, intitulada "O Prim.eiro Caudilho Rio"'grandense" , 
edição Globo. 

Que magnífica aquistção não teria representado para o 
Brasil-Colônia a incorporação da raça tape-guarani cristia
nizada, se o infeliz capítulo XVI do Tratado de M.adrid de 
1750 não a tivesse tornado impossível! E teria sido tão fácil 
substituir, em caso de necessidade, os poucos pares caste
lhanos por confrades seus de Portugal. 

Rematarei êste paráigtafo com palavras do saudoso A. 
Pôrto (História das Missões Or. do Uru·guai I, 7·3): "Aprecian-
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do o ciclo da civilização missioneira que, sob a direção dos 
Jesuítas, se desenvolve por quatro gerações consecutivas de 
indígenas e que, durante 140 anos floresce nas missões que 
fundaram ,impõe-se-nos reconhecer a soma d.e dedicação e de 
sacrifícios em que ela importou para êsses homens abnega
dos e heróicos. Só êles poderiam realizar essa obra gigantes
ca com os elementos materiais. e humanos de que dispunham. 
E quando, expulsos e arrancados ao convívio dos índios, se 
inaugura o regime laico hispano-colonial, de um dia para ou
tro tudo desmorona e se destrói. O homem, dominado pela 
preguisa, sem a fiscalização salutar do Padre, atira-se à em
briaguez e retorna à vida semi-selvagem que mata no espí
rito os germes da virtude cristã, e os templos vão-se envol
vendo em escombros de ruínas" (II, 25). 

Tendo ocupado o centro do antigo Rio Grande do Sul, 
escrev» dêles em meados do século passado o Cônego Gay 
(Histór. da Rep. Jes. do :Par. p. 93-94) : "Os Tapes não exis
tem mais em estado selvagem, e se restam alguns, estão civi
lizados e misturados com os habitantes da Província do Rio ,.... 

1 Grande e da República Oriental". 

5 - OS MINUANOS 

Esta tribo, que A. Pôrto localiza entre a margem esquerda 
do Rio Jaguarão até a sua foz na lagoa Mirim1, estanceava, se
gundo outros cartógrafos, no município de Uruguaiana, Ale
grete até Livramento. José de Saldanha (Diário Resumido, 
Rio 1933, pág. 232 nota, e 236) diz que encontrou 200 Minua
nos, expelidos pelos espanhóis das vertentes meridionais da 
lagoa Mirim para o centro do Estado, às cabeçeiras do rio 
Vacacai. 

Se acreditarmos a Souza Docca (Op. cit. 78), andavam 
em contínuas mudanças carregando suas habitações portá
ticas. Eram mais sociá veis e menos orgulhosos que os Char-

-~~ ruas e não, abusavam, como êstes, da poligamia. Mostraram
se sempre amigos dos Portuguêses e êstes procuravam con.; 
servar-lhes a estima, conforme aparece na correspondência 
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do século XVIII, do Rio Grande para o Rio de Janeiro e daí pa
ra Lisboa, e ainda de diversas recomendações do Conselho Ul
tramarino. Eram de ânimo resoluto, como os c ·harruas, dota
dos porém de generosidade. Estâ fora de dúvida que desde as 
primeiras penetrações dos europeus no sudoeste rio-gran
dense foi encontrada essa tribo. E todos os autor.es são con
testes· em afirmar o seu ínt.imo parentesco com os Charruas, 
de costumes idênticos e língua parecida. Ainda em 26-V-1956 
nosso confrade o Gen. De Paranhos 9ntunes provava no Cor
reio do Povo que os Minuanos e Charruas tinham afinalidade · 
com a grande família Quíchua, do centro andino do Conti
tinente Sul-Americano, da qual se desgalharam. Tornados 
eqüestres, os Minuanos, desde a entrada do cavalo, susten
tavam-se quase exculsivamente de carne bovina e cavalar. 
Tentaram os Jesuítas espanhóis fundar entre os Minuanos 
uma redução ao sul do Ibicuí. Porém. refratários à vida e 
policiada, em breve retornaram à liberdade selvagem. 

A. Pôrto, citando. o Visconde de São Leopoldo (Anais da 
Província de S . . Pedro)., afirma que os Portuguêses, no intui
~º de lhes conquistar e conservar as boas graças, lhes faziam 
trazer anualmente da Bahia regular quantidade de rolos de 
fumo, grandemente apreciado· pelos Minuanos, que vem con
firmado por José de Saldanha (Diârio Resum. pâg. 233, no
ta), quando escreve: "A bebida do mate não a d·eixam en
quanto têm desta erva, como também de mascar o tabaco de 
fumo, e conservar a masca, ou entre o beiço superior e os 
dentes, ou tirando-a da bôca e pondo-a atrâs da orelha, onde 
a guardam até que a tornam a mastigar. Poucos são os que 
pitam, ou cachimbam, e todos muitos amigos de beber aguar
dente, e importunas para que lhe dêem, com a qual ficam fi-. . 

nal1nente bêbados". Adverte Saldanha, (pâg. 232, nota) que os 
Minuanos andavam de cabelos soltos e eriçados de que pro
cedia não crescerem muito, cobertos pelas costas até .os cal
canhares com os caiapis (grandes mantas de couro de veado 
Q'.U vitela, sovadas e descarnadas), com o pêlo para o corpo 
e o carnal para a parte de fora, atadas com uma tira do mes
mo couro por· cima dos ombros, e por diante do pescoço, en-
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vovidos desde a cintura até o joelho com volta e meia de pano 
de algodão. 

Na altura da lagoa Mirim entraram em contato com João 
de Magalhães, ao qual forneceram gado para os lagunistas. 

~ 

6 - OS CHARRUAS 

Segundo Teschauer (I, 16) e Gay (95), a primeira ·vez . 
que êsses indígenas ap.arecem no palco da história, é no fim 
~trágico do afamado descobridor do Rio da Prata, o lusitano 
João .Dias de Solis, por êles morto traiçoeiramente a frecha
das e devorado, (Varnhagem, His. Geral do· Brasil, .ed. inte-· 
gral, I, 122; e Pero Lopes de Souza, Diário de Navegação, 
1530, p. 245). Conquanto r~duzidos numericamente, dado o 
seu valor indômito, eram temidos pelos vizinhos. Ao tempo 
de sua maior pujança, escreve Teschauer (I, 16), seu habi
tat vinha do rio Paraná até o Atlântico;. depois fie.aram lo
calizados entre a lagoa Mirim .e os rios Uruguai e Paraná. 

Eram de côr morena, tirante a negro, bem apess.oados 
de corpo, vigorosos e ágeis · e de estatura elevada, superior à 
comum dos demais ameríndios qa redondeza .. Usavam à·asta: 
cabeleira, que os varões traziam comprida, porém·,. atada~ e 
'as mulheres sôlta. Como insígnia do sexo forte traziam os 
homens um pausinho no lábi<;> inf ~rior, que a mãe perfurava 
logo após o nascimento do menino. 

Segundo o festejado P. Antônio Sepp (Revista Estudios,. 
Buenos Aires, 1924, tomo XXVII, 451 s.) morrendo um char
rua, seus parentes têm de cort~r a extremidade dos dedos 
das mãos, ou um dedo inteiro em sinal de pesar. Se aconte
que morrem bastantes parentes e que suas mãos já estejam 
inteiramente mutiladas, pasam aos pés e cortam também 
seus dedos à medida que a morte lhes tira algu~ parente. 

Introduzido Q cavalo na Am.érica; perderam ·um pouco_ 
da sua agilidade física, mas tornaram-se temíveis cavaleiros, 
sobretudo pela arma das bôleadeiras, à qual não escapava 
animal algum .. O seu no_madismo,: é classificado por Lozano: 
"Hoje aqui, amanhã ali, sempre peregrinos, ·e sempre em ·sua 
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pátria". (Cit. por Teschauer, I . 17) . Orgulhosos e altivos, os 
Charruas jamais se submeteram ao suave jugo do Evangelho 
e guerrearam sempre os colonizadores com pertinácia e bra
vura. (Sousa Docca, 76). No entanto, quando se generaliza
ram as estâncas, a pouco e pouco foram-se agregando es
pontâneamente a êsses centros de pecuária, at~aídos talvez 
pelos Minuanos, que mantinham relações amig,áveis com os 
colonizadores, ou pelas lides campeiras que os seduziam. As
sim se integraram na vida civilizada e foram, pelas cruzas, 
perdendo seus característicos puros, mas de que há vestígios 
inegáveis, ainda hoje, em nossa população rural, especial
mente na zona fronteiriça. 

7 - OS GUENOAS 

Eram os Charruas setentrionais, segundo Serrano (Pág. 
93-94) , aos quais certos autores espanhóis denominam tam
bém Minuanos. Viviam errantes ao oriente do Uruguai, pelas 
bandas do hodierno município de Uruguaiana. Levavam vi
da nômade e, tendo-se apoderado do cavalo, depredavam com 
freqüência as campanhas aquém e além do Uruguai. Tenta
ram os Jesuítas dos Sete Povos atrai-los a uma vida mais 
sedentária e mais civilizada. Como demorassem ao sul do rio 
Ibicuí, procuraram uma entrada em suas terras em 1674. 
Bem recebido pelos Guenoas o Pe. Francisco Garcia, estabe
leceu entre êles uma redução de 70 famílias com 300 almas, 
a quem denominou Jesus Maria dos Guenoas. Porém, dado 
seu gênio indomável e livre, refratário à civilização, grande 
número dêles, já batizados, seduzidos pela vida errante e sel
vagem, desertou. 

Numa carta ânua de um missio·nário, citada por Auré
lio Pôrto (II, 42) , lemos o seguinte: "Esta nação dos Gue
noas é vagabunda e não tem ponto permanente, vivendo em 
qualquer parte, onde encontra sua conviniência, debai'xo de 
umas esteiras que, quando vão de uma parte para outra, le
vam sôbre os cavalos, e com umas varas amarram logo ases
teiras que lhes servem de casa e habitação". Durante quase 
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um século i0ram um flagelo para as estâncias da Missões. 
Fracassada a conve:rsão dos Gu,enoas, declarados livres 

para retornarem à vida nômade, passante d,e 150 almas resol
veram permanecer fiéis aos compromissos cristãos, s,endo re
movidos para a mesopotâmia parano-uruguaia, longe , dos 
maus exemplos dos seus parentes. (A. Pôrto, II, 47). Incorpo
rados mais tarde aos exércitos luso-hispânicos, desaparece
ram em meados do século XVIII por a.bsorção. 

Eram suas armas ptinoipais as balas, cujas pedras. po
liam. com esmêl'o, e as flechas com p.ontas de ferro depois de 
conhecerem. êsse metal, itnportadô p~Ios eq.ropeus. Convoca
vam-se para a guerra mediante fogueiras, cujo tamanho e 
ínte.rtsidade indicava a fôrça inimiga e quantidade de tropa 
a ser m.obiliza:da. (Teschauer I, 23). Segun·do Xarque (insi
gnes Misionero:S de la ·catnpaiíía de Jesús en la Provincia del 
l?araguay, Pamplona, 1687, pág. 37), os Guenoas cobriam 
o corpo com peles de animais qu.e caÇ.avam, curtindo-os· leve
mente com cinza e graxa a fim de toFná-las fle-xív:eis, não as 
pelando, aplicando a parte p.el:q,da ao corpo durante o inver
no a carnal, durante o verão. 

8 - OS ARACHÃS 

certa confusão e incerteza reinava at.é há pouco relativa
mente a essa tnibo rio-,grandense. Damos aqui um breve re
sumo da pesquisa acurada que dos Arachãs acaba de reali
zar Iná~io Sohmitz S. J., j.ovem etnólogo, que chegou a apu
rar dados a:pre(!iáveis. 

Escreve o iestejad0 Rui Días de Gu.zmán (Argentina, 
,Buenos Aires, 1882, pág. 22): "As marg.ens do Rio Grande, 
o qual dista 60 léguas do Rio da Prata,, que se estende co
ino lag0, estão povo:adas _por mais de 20.000 índios guaranis, 
que os daquela terta chamam Araohâs, não porque nos costu
mes· e línguas se clifereneiem dos demais desta nação, mas por 
trazerem o cabelo revôlto e encrespado para cima. É gente 
muito corpulenta e disp0sta e ordinàriamente anàa em guer
ra a dentro". 
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Conforme o mesmo autor, correndo a costa para cima, 
além do Pôrto do Rio Grande, há mais alguns povos da mes
ma nação, até a barra do Tramandaí, que o Pe. Jerônimo Ro
drigues (Novas Cartas Jesuíticas, Brasiliana vol. 194, p. 229) 
estabelece mo,mo limite setentrional dêste povo. Trata,.se, por 
tanto, de guaranis, como e:xplicitamente o declara Guzmán e 
implicitamente o Pe. Jerônimo Rodrigues, dizendo-os paren
tes dos Carijós, que sem contestação eram guaranis .. 

Grande parte da baixada central do Rió Grande do Sul, 
ao menos até o Botucaraí, tomou o nome de "Sertão dos Pa
tos ou Arachãs'·' (Inventários e Testamentos), sem talvez si
gnificar que todo êle tenha sido domínio dos Arachãs. Au-
• tores posteriores quiseram resttfngir o habitat dos Arach:ãs 
à costa ocidental da lagoa dos Patos (Teschauer, Poranduba) 
ou às costas do Atlântico e da lagoa Mirim, do Pôrto do Rio 
Grande para o sul (Serrano, op. cit. 159 e 160) ~ Temos as
sim como limites: norte, a barra do Tramandaí; ao sul, o ter
ritório dos Charruas; ao leste, o mar; e pelo ocidente, os 
guaianás de terra a dentro. 

Quaato à cultura e costumes, eram iguais aos dos outros 
guaranis. Mas com esta curiosa diferença: "Os Arachãs tra
zem o cabelo comprido como as mulheres, as mulheres tra
zem coroas como clérigos de missa, e algumas maiores. E, dei
xando crescer o cabelo, como os àemais, é comprido para o 
cl1ão, o círculo da coroa vai para o céu. Vejam agora o que pa
recerão"? diz Pe. J. Rodrigues (Novas Cartas, 241). Moravam, 
segundo Métraux em grandes malocas cobertas de cascas de 
árvores, 51. Os homens vestiam uma tanga de peles e as mu
lheres tipóias (camisas compridas setn manga-, feitas de algo
dão. Levavam aps Oarijós de Laguna, com os quais manti 
nham regular comércio, algodão, p.eles, redes, tipóias, fios, 
arcos e flechas, recebendo em troca um tipo· de conchas ma
rinhas (Novas Cartas, 230). 
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II. - O ÍNDIO RIO-GRANDENSE PERANTE OS CO
LONIZADORES LUSO-AÇORIANOS E SUA CONTRI
BUIÇÃO NA FORMAÇAO ÉTNICA DA POPULAÇÃO 

DO POVO GAÚCHO 

É sabido que o primeiro contacto do ameríndio com o 
conquistador luso-castelhano, foi geralmente, pacífico, senão 
cordial. Não raro se aproximavam os filhos da selva brasíli
ca do forasteiro branco, vestido e barbeado, com. encantadora 
ingenuidade. Outras vêzes era forçoso vencer com bugigan
gas e presentinhos a sua desconfiança inicial. Há mesmo 
exemplo de admirável hospedagem do índio guarani para com 
o europeu. 

Desgraçadamente, porém, o homem vindo de longínquas 
terras, induzido por interêsses inconfessáveis, destruiu rá
pida e brutalmente essa primitiva harmonia. Não só expul
sou o índio de terras que eram indiscutivelmente suas e lhe 
era intimamente caras, como tentou ainda arrancar-lhe se
gre<los que êle não queria nem podia revelar a estranhos. 

A conseqüência lógica e inevitável foi o recurso às armas 
de parte a parte, de modo que podemos, sem exagêro, afirmar 
que a conquista da América se efetuou à custa de rios de san
gue. A única atenuante a favor do luso-espanhol neste par
ticular é que a ocupação da América Latina não apresen
ta os requintes de crueldade e bárbaro extermínio com que se 
levou a efeito a ocupação da América anglo-saxônica. E digo
º com pesar, ainda ho}e, neste quinto descênio do século XX, 
como o tem presenciado continuamente um m.issionário, 
testemunha insuspeita, que me relatou: "No Brasil Central, 
o índio que não se rende e se incorpora, é abatido como ani
mal de caça, pelo qual a nossa reserva indígena já ficou redu
zida a cêrca de 200.000 almas em tôda a Repí1blica Brasilei
ra". 

Como os colonizadores iberos fôssem avessos ao trabalho 
agrícola, à míngua de braço europeu, lançaram mão da con
tribuição d·o indígna, o qual, corno parte mais fraca., era 
subjt1gado e forçado a prestar serviços que lhe eram estra-
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nhos e impossíveis de executar, pelo que, não os prestando à 
satisfação do a.mo, era. maltratado como escravo. O aboríge
ne de nosso velho Rio Grande, embora ficasse fora do alcan
ce dos temíveis enco.men.detos do Paraguai, graças à inter
venção corajosa dos eternos defensores da liberdade dos na
turais da terra, os padres jesuítas, nosso filb.o qa selva e da 
eampanha, criou uma aversão profunda ao que chamava im
prôpria:mente "portuguêses'', que eram os bandeirantes auda
zes e cubiços que com brutalidade e sem a mínima eo·nside
ração arvancavam do Continente do Rio· Grande centena.s. de 
milhares de indígenas e lhes arrasavam as moradias e lhes 
1 

destruíam as plantações. Pelo período· de mais de um século 
êsses português·es eram considerados pelo· índio, sobretudo o 
missionário, como o inimigo numero um. Mas aconteceu que 
uma dia, o índio, já cristianizado ,se viu despojado dos seus 
defensores, os missionários da Companhia de Jesus. Do Bra
sil Colônia foram embarcados em 1760, por ordem de Pom
bal, cêrca de 500, indo muitos dêles apodrecer d-qta;nte 18 
anos nas enxovias de Lisboa, sendo que os restantes foram 
<;lespejados nas praias do Estado Pontifício. E da América 
espanhola saíram expulsos eêrca de 2.500 

Daí em diante, em vez de uma sotaina negra e uma cruz, 
o natural da terra viu de um dia para outro surgir pela sua 
frente homens fardados, com arma çle fogo a tiracolo. E eram 
de duas nacionalidades os que iam brigar sôbre a posse de 
terras que êle considerava legltim.amente suas. O índio gaú
,cho tem d,e tomar uma atitude p,ró ou contra, em. favor de 
l}.m ou de outro. Qal será sua resolução? 

Leio na História de la Dominación espafiola en Uruguay, 
(2.ª ed. Montevideo, 1895, pág. 5) do historiador uruguaio· 
Francisco Bauzá a resposta muito acertada a esta, noss~ 
dúvida: "Na defesa das zonas descobertas, empregaram (es
panhóis' e portuguêses) a sagacidade política e as armas, so
bressaind.o os portu·guêses pelo que respeita à habilidade dos 
m.anejos diplomáticos. Povo peqt1eno em território, Portugal 
estava acostumado a não fiar a estabilidade de suas conquis
tas ao pêso da fôrça, pois embota valente, eram e·scassos os 
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seus soldados, e se o heroísmo lhes facilitava a vitória, o nú
mero os condenava à inferioridade na conservação do ad
quirido. Por êssei mótivo, seus homens de guerra se fiz.eram 
forçosamente homens políticos, e à medida que se foi esten
den<lo o sAeu império colohiaJ, mais vasto que a antiga Roma, 
maior euidado d·edicaram ao cultivo das arte:s do govêrno. 

Pois bem, o que Bauzá afirma da habilidade diplomática 
dos lusitanos, p·odemos aplicát-10 integralmente à sua esper
teza social e comercial. Nosso confráde Walter Spalding diz 
que f ai "Franeisco de, Brito Pei:x;oto o primeiro a conquistar 
a amizade dos Minuanos; já em 1723 arvopà três caciques 
dessa trlbo amiga em. capitães e os utiliza em suas fôrças. 
'.Ssse gesto inteligente foi o início da vitória e da posse def i
nitiva do Rio Grande em nome do Rei de Portugal ( Gênese 
do Brasil-Sul, 22-. Em confirm,ação disso, Carlos Teschauer, 
citando as palavras do espanhol Escandon, escreve: "Os por
tuguêses fizeram uma pública e fanfarrona renúncia dos 
móveis em favor dos índíos e trataram a êstes com tanto ca-

. '' - ' 

rinho e agasalho, na intenção de le:var muitos consigo para o. 
Rio Grand'e, que êstes eomeçaram a olhar os portuguêses 
com outros e matis favoráveis olhos; ainda qu.e os antigos 
portuguêses tenham sido inimígos mortais de· seu_s avós, os 
modern_os" 'diziam eram diferentes, era tnu.ito bens e aman
tes dos índios e até melhore~ qu·e os espanhóis; aquartelados 
êstes em S'ão João e ·:são Lourenço (·de Missões) , não trata
vam os índios senão com altivez e desprêzo sem vestígio de 
Gompa~ão com sua desdita, antes Iha aumentaram tirando
lhes o pa,uco que possuíam. Os :portuguêses de fato não os 
trataram. eom a superioridade de vencedores senão com a 
igualdade de. amigos, tanto que os iam visitar mui de propó
sito em suas casas. 

E acrescenta Aurélio Pôrto (op. cit. 411): "Nessa nova 
cateques.e empenharam os soldàd©s de Gomes Freire os me
~hores esforços e, entre outras coisas., diziam aos índios que 
não tinham intenç·ão de fazer com que êles abandonassem a 
sua bela· redução de Santo Ang,elo, "e que pérto de sua es
tância ficava o Rio Pardo e o Rio Grande e assim mudando-
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se para lá não precisavam sair de suas terras", e ísto os foi ga
nhando e despertando confiança nos índios. Essas notícias 
correram logo por todo o território missioneiro, impressionan
do profundamente os seus moradores o contraste o modo 
por que eram tratados pelos portuguêses, e o desprêzo que 
~entiam dos espanhóis. E uma forte corrente de simpatia os 
loi aproximando de seus antigos inimigos. 
, . Que a propaganda f ôra coroada de êxito prova-o essa 
imensa cauda do exército de Gomes Freire, avaliada em cêrca 
de 700 famílias missioneiras que acompanhavam com móveis 
e semoventes a retirada dos portug·uêses, localizando-se no 
1Rio Grande. Outras famílias dos Sete Povos ficaram arran-
chadas junto do rio Botucaraí, nas proximidades do Rio Par
do. E como co·ntinuasse o êxodo para o domínio lusitano, o 
governador de Buenos Aires empregou todos os meios para 
conter os fugitivos. Inútil esfôrço·, a ponto de muitos se 
esconderem nos matos e passar fome para não serem cons
trangidos a voltar à sombra da bandeira castelhana (A. Pôr
to, ib. 417-418). 

Desta maneira vieram a criar-se vários núcleos de indí
genas missioneiros, merecendo destaque a aldeia de São Ni
colau do Rio Pardo e São Nicolau do Passo do Fandango, à 
margem esquerda do Jacuí, nas imediações de Cachoeira do 
Sul. Porém, o centro mais importante foi a aldeia de Nossa 
Senhora dos Anjos, a 33 quilómetros do Pôrto dos Casais, 
atual cidade de Gravataí, para onde o capitão Antônio Pin-

. to Carneiro conduziu em 1763 mais de mil índios procedentes 
de São Miguel e São Borja. (A. Pôrto, II, 418). Entretanto, 
segundo Aurélio Pôrto, o descaso do govêrno português, a 
centralização burocrática da época e o pouco caso que os go
vernadores do Rio Grande faziam dêsses infelizes arrancados 

i 

dos seus Povos, contribuíram para a relaxação dos velhos cos-
tumes jesuíticas, definhando na inatividade e no desleixo. 
Porém, tomando as rédeas do govêrno do Continente em 
1769, Manuel Jorge Gomes de Sepúlveda, fêz da Aldeia dos 
Anjos a "menina de seus olhos" (ib. 422 e 420). Não poupou 
José Marcelino de Figueiredo esforços para dar à aldeia uma 
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organização modelar, dando-lhe igreja apresentável, boas ca
sas e escolas para ler e escrever e uma espécie de aprendiza
do agrícola. O "Colégio das Servas de Maria", uma escola, fi
cou a cargo de D. Gregária Rita Coelho de Mendonça, a pri
meira professôra pública do Rio Grande do Sul (A.P. II, 423). 
Nem se descurou José Marcelino do ensino campestre para os 
indios numa espécie de .estância modêlo, entre São Simão e 

. os Palmares. (ib. 423-24). Se não surtiu todo o efeit o colimado 
foi mais pela incostância indígena do que pela organização do 
grande realizador. Só em 1765 recebe a Aldeia pároco próprio, 
dependendo até então da freguesia de Viamão. Pelos nomes 
dos livros paroquiais se constata que a imensa maioria é de 
origem tape-guarani; mas também aparecem alguns charruas 
e minuanos. Pelas estatísticas realizadas por A. Pôrto, transluz 
claramente que de 1765 a 1781 a dose de mestiçagem, pôsto 
que modesta ainda, vai tomando vulto. Entre 350 bat izados 
de Viamão, 5 eram filhos de branco com índia 4 de branco 
com preta, e 3, índio com preta. Quanto aos casamentos rea
lizados na mesma paróquia desde 1747 a 1770, verificamos que 

i o caldeamento continuava vagarosamente, com os seguintes 
números: Em. 100 matrünônios, houve 41 de branco com 
branca, 36 de prêto com preta, 10 de índio com índia, 6 de prê
to com índia, 4 de branco com índia e 3 de branco com preta. 
Surge dai em diante um dificuldade para o etnólogo: é que 
os chefes das famílias procedentes das Missões começaram 
a tomar nomes patrionímicos lusitanos, ficando dessa ma
neira confundidos com os povoadores brancos. 

Nosso saudoso confrade Aurélio Pôrto, na segunda parte 
de sua História das Missões Orientais do Uruguai (pág. 411), 

1estuda profundamente a questão racial do rio-grandense, ma
ximé quanto ao elemento indígena. Confessa êle que "o pro
blema étnico na nossa formação, no Extremo Sul do país é 
ainda uma equação histórica". No entanto, baseado em pes-
. quisas próprias e nos trabalhos honestos e demorados, que 
ponram a nossa cultura, de João Pinto da Fonseca Guima
rães, Mário Teixeira de C-arvalho, já desaparecido de nosso 

• 
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meio, e de nosso diligente confrade J o'fge Godrofedo Felizar
do, conseguiu exumar elementos preciosos. 

As primeiras famílias que se estabelecem no Continente 
de São Pedro, desde Tramandaí até os Campos de Viamão, são 
tôdas, como sabemos, de origem mestiça. Ocupam entre elas 
o lugar mais destacado os 8 filhos do capitão-mor da Laguna, 
Francisco de Brito. Peixoto, que teve de várias índias carijós ., 
os primeiros povoadores do Rio Grande. A descendência de 
seis dêles, que foram casados, se desgalha em seis vigorosos 
troncos de notáveis famílias gaúchas. 

Logo após a fundação do Presídio do Rio Grande, em 
1737, ali apareceram ainda algumas famílias indígenas de 
São Paulo e Rio de aJneiro. Major, porém, foi a aflu_ência 
provinda das Missões jesuíticas. Para os 5 primeiros anos, 
apurou Aurélio Pôrto que de 28 batizados, 19 eram tapes das 
Missões, 3 de índios paulistas, 2 minuanos e 4 ~em indic~ç~o 
de procedência. Em Viamão, para os anos de 1727 a 1752 ve
rificou entre 14 batizados de indígenas, 6 eram de mães cari
jós, vindas de Laguna; 4 das Missões da Campanha; um de 
caiapó; um gentio da terra e 2 sem indicação. 

Resumindo esta parte do nosso estudo, no intuito de atin
girmos um resultatdo mais positivo, comecemos pelo cami
nho da exclusão. A. Pôrto (II, 429) afirma que os açorianos 
não se caldearam nem com o índio nem com o prêto. Quiçá 
pelo grande desnível social e econômico, ou mais provàvel
mente, porque o açoriano já vinha com a sua família organi
zada, donde o nome "Casais". ~ste meu ponto de vista en
contro-o· confirmado por Viana Moog, em sua recente obra 
"Bandeirantes e Pioneiros" (P. Alegre, 1954, 103), onde êsse 
ilustre sociológico assim se manifesta: "Tivessem os portu
guêses se deslocado desde o princípio com suas famílias, den
tro de uma comunidade de ocupação mourisca e de relati
va ausência de preconceitos de superio·ridade racial com rela
ção ao pigmento mais escuro, deixariam índias e negras em· 
paz, como sucedeu, aliás, aos açorianos que imigraram em 
casais para o Rio Grande do Sul e aos portuguêses emigrados· 
para Lourenço Marques nas mesmas condições". 
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Conheço o caso de um alemão nato ter desposado uma 
índia guarani, natural do Paraguai, da qual teve 11 filhos 
nascidos em Santa Catarina. Nos anos de 1905 a 1907 tive no 
Seminário de Pareci um colega botocudo, Francisco Topp, 
nome de Mons. Francisco Topp, vigário de Florianópolis, que 
o batizou e adotou, o qual teve durante alguns anos idéia 
de ser sacerdote. Mas recuou antes d~ ordenação. Visitando
me um dia, lá por 1935, o reconheci logo, e êle me disse que 
casara com uma italiana da colônia, da qual tivera 4 filhos. 
Indagado se êsses meninos -não queriam ser padres, sacudiu, 
rindo a cabeça, declarando-me que êles gostavam mais de ca
çar, pescar e trepar nas árvores. 

Se é verdade que houve descendência legítima de bran
co com india, certo é outrossim, que houve mais numerosa 
descendência de concubinato de patrões com suas agregadas, 
e mais ainda entre a peonada das estâncias e de soldados 
aquartelados pela zona da fronteira. 

Ensina Sotiia Docca (pág. 80) que "o sangue indígena, 
na formação do tipo sul-rio-grandense, não atingiu o coe
ficiente verificado nos Estados do Nordeste do País, mas foi 
aqui no Rio Grande superior ao do n:egro. A prova disso te
mo-la no fato de que em nosso Estudo o número de "caboclos" 
é mais elevado que o de mulatos. As "estâncias", continua o 
mesmo historiador, "no Rio Grande do Sul tiveram na fusão 
das raças que nelas trabalhavam, a mesma função dos "en
genhos" do Nordeste e do Centro do Brasil, na cruza do bran
co com o prêto que ali mourejava. Assim, a contribuição do 
sangue etiópico foi insignificante na formação do tipo sul
rio-grandense" (pág. 81). 

No livro de batismo do Rio Pardo, abarcando os anos de 
1755 a 1789, e o dos casamentos, registrados na mesma paró
quia, desde 1762 a 1809, copiados beneditinamente por Jorge 
Felizardo, topei regular número de nomes de procedência 

• • • m1ss1one1ra. 
De um interêsse pessoal é ainda o Pe. José Inácio da Silva 

Pereira, filho de pais gu,aranis, descoberto por João Batis
. ta Hafkemeyer ("A Primitiva Igreja Rio-grandense'', in Rev. 
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do Instituto Histórico e Geog~ráfico do Rio Grande de> Sul, 
1929, 301). ~sse índio logrou a sorte da ordenação, graças a 
uma modesta fortuna que o pai juntara por um trabalho 
:Q.onesto, ordenando-se em 1782. 

Aurélio .Pôrto (II, 427-28), baseado num mapa demográ
fico do tenente Córdova, dá para o nosso Rio Grande, no ano 
de 1780, êste resultado: brancos 9.433, índios 3.382, pretos 
5.102. Total 17.923. Acha Aurélio que êsse número dado aos 
índios fica provàlvemente aquém da realidade, pelo motivo 
do contin·gente minuano, que, em 1784, se fixou nas proximi
dades de Santa Maria, em número de mil. E é justamenté o 
minu.ano, mais do que tape, que entrou com maior parcela 
na formação· do gaúcho do campo, que depois é o peãb prefe
rido das estâncias. 

Vejamos ainda em rápida visão o que herdamos os gaú-
chos de hoje de nossos aborígenes, além do sang·ue humano. •. 
Como foi o índio missioneiro quem mais prog.rediu nas div.~r-
sas artes, é t ambém êle que nos legou a p.arte mais preciosa. 

Ocupa lugar de destaque o gado vacum, introduzido em 
massa no ano de 1634 pelo Pe. Cristóvão de Mendoza, embo
ra já houvesse antes dessa data alguns bois de lavoura. As
sim, o índio tape-guara.ni tornou-se obrig~tàriamente trapei
ro e criador. E as fecundas campinas da Fronteira favoreciam 
admirávelmente esta profissão. Daí a famosa indústria de 
cot1ros e seus derivados, uma das melhores fontes de subsis 
tência para os Sete Povos .. Ao lado do boi, aparece o c_avalo, 
indispensável para as lides do campo. Conquanto não possa
mos negar certa influência ibérica na indumentária do gaú
cho e no ajaezamento do seu pingo com todos os seus visto
sos arreios, o cavalo servia ao índio, como animal de guerra, 
de rodeio, de caça e de carreira. E durante quase do1s sécu
los a cavalaria gaúcha foi um elemento de primeira orqem em 
nossas guerras. Daí o amor do rio-grandense a êsse brioso 
animal. De alimentos merece menção tôda especial o chimar
rão, a herança m.ais específica dos missioneiros, poção hoje 
indispensável para muitos coestaduanos. ·nossos. O churras
co, desconheciclo pelas demais tribos do Brasil, que não dis-
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punha de tanta carne, é de indiscutível procedência indíge
na, pôsto que ·o tape-guarani preferisse a carne levemente 
sapecada e sem sal. Entre os artefatos, raros e de pouca valia, 
merecem mencionadas as esteiras de f ôlhas de bananeira, 
panelas, e outros vasos de cerâmica, lisos alguns, outros 
trabalhados com enfeitos, cachimbos de barro·, e itaiçás (ma
chados 011 martelos de pedra) . Como armas de guerra lem
bramos o arco, a flecha, o machado, bodoque, lança, tacape 

~e principalmente a terrível boleadeira a conhecida três-m.a
rias, manejada com inexcendível destreza; assevera de Para
nhos Antunes que -0 poncho gaúcho quanto ao nome, ao fei
tio e seu uso é de procedência indígena. 

Consultando ao Dr. Amadeu de Oliveira Freitas, catedrá
t ico de duas Universidades, e conhecedor profundo do proble
ma da mestiçagem a êsse respeito, teve a bondade de me re
digir 3 páginas maciças. Respigo agora apenas o mais impor
tante dessas informações: 

A minha tese é que o índio, etnolõgicamente, pela sua 
contribuição de sangue, famliar e militar, e também como 
·guia, agricultor, pastor e artífice, vinco·u a fisionomia brasi
leira e rio-grandense pelos traços indeléveis de uma civüiza
ção cabocla, que abrange o Nordeste, a Amazônia, os Chapa
dões centrais, os Campos do Sul e o Matto Grosso. Sua assi
milaçã·o foi e continua sendo enorme. O caboclo é o denomi
nador étnico nac~onal de tôdas as achegas antropológicas 
d'além Atlântico. É o velho fenômeno da absorção do conquis
tador pelo conquistado, que se operou nas civilizações clássi
cas do Mediterrâneo, na Germânia Magna, e que, certo, se 
reproduzirá, hoje na Europa Centro Oriental . . . 

Da choça ao alimento e ao remédio, nos submetemos aos 
antigos donos da terra, que dominaram etnicamente as la
vouras e os campos mesmo das "casas brancas", nas décadas 
angulares da nacionalidade ... 

Quanto à formação do Rio Grande do Sul, deveria dizer 
que Augusto Pôrto Alegre ressalta a existência de tribos nas 
regiões da própria Capital, havendo notícias da influência do 
Cacique Jari, no Morro de Sant' Ana, bêrço desta "leal e va-
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lerosa cidade" e devendo-se a mestiçagem dos arredores à 
influência da Escola de índios de Nossa Senhora dos Anjos, 
do Governador José Marcelino. 

Mais tarde, a política de aliança e a assimilação, muito su
perior à inabilidade dos espanhóis de então, foi expressamen
te determinada por Gomes Freire de Andrada, segun·do re
lata Borges Fortes nos "Casais" e o confirma o Pe. Pablo Her
nández (Organ. Soe. II, 245). Nem as desor·dens caudilhes
cas dos dois Artigas e de Rivera, invadindo-os várias vêzes, 
evitaram que ao tempo do Império já estivessem os Guaranis 

. entranhadamente brasileiros, servindo um grande número, 
com seu histórico valor militar, no tradicional Quartel dos 
Guaranis, situado na rua Vasco Alves esquina Riachuelo, e 
em todos os corpos de tropa missioneira, desde 1816, segun
do Manuel Joaquim de Almeida Coelho. 

~les com outros índios e mestiços, passaram a ser a mas
sa integrante de nossa valorosa Brigada Militar, sempre, até 
há pouco, recrutando seus elementos de nossos campos fron
teiriços e sendo uma verdadeira prova de ampla absorção et
nica, que os próprios mestiços, de índios, travestidos de bran
cos em censos superficiais, querem obumbrar por um exage
rado arianismo aço·rita, cuja preciosa contribuição deverá cer
tamente exaltar-se. A simples inspeção visual, a quem te
nha olhos de ver, surpreenderá, em todo o nosso Estado, a 
intensidade da miscigenação com os elementos indígenas pre
existentes às colonizações européias. 

É certo que a contribuição civil e militar de povoadores, 
trapeiras e müitares paulistas, que se apresentaram até de
pois da reconquista das Missões, como sejam os Gonçalves 
de Freitas, Loureiro e Freitas Vale fortificou sobremaneira a 
corrente de mestiços com índios, mais notável ainda no Rio 
Grande do Sul, onde a contribuição africana é mais escassa 
que noutros grandes Estados do Brasil. A adaptação do índio 
rio-grandense, de quaisquer origens, ao trabalho agro-pastoril 
e ao artesanato é um fato tão comum em nossas fazendas, 
que tôda a nossa literatura regional gira em tôrno· dêle. Todo 
o mundo se considera e quer ser, com ou sem razão, "índio 

I 
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velho" chiru velho, índio valente, indiana guapa, morena (nas 
classes elevadas) e china (nas inferiores), de todos os rincões. 

A massa dos nossos peões pastoris e soldados, que per
manecem na tropa ainda é mestiça. Daí a expressão e o lin
guaj ar típico de nossos Centros de Tradição, que ressurgem 
atualmente da vida histórica de nossas gloriosas Missões. 

Getúlio Vargas dizia, com espírito, aos que pretendiam 
fazer-lhe a genealogia, que no Barsil, todos temiam que a in
vestigação de suas origens terminassem no mato ou na cozi
nha . . . É uma velha e insuspeita afirmação. Até aqui as pre
ciosas informações do Dr. Amadeu. 

Para que os filhos do Rio Grande do Sul de hoje e de 
amanhã nunca olvidássemos as relações que nos prendem aos 
aborígenes no campo religioso, no étnico e social, Mons. Dr. 
João Maria Balém, quando diretor das obras da nova Cate
darl Metropolitana de Pôrto Alegre, teve a genial idéia de 
imortalizar essas relações. em oito gig·antescas cabeças estili
zadas de índios, esculpidas na pedra granítica do menciona
do templo. Simbolizam os antigos aborígenes, com êle mesmo 
o explica, e suas superstições, sustentam 8 colunas do novo 
santuário, ainda a serem encimadas por estátuas dos Apósto
loos da Fé. (Jornal do Dia, 8-1-1956, p. 4 "Sepé Tiaraju"). 

III - OS REMANESCENTES ATUAIS DA POPULA
ÇAO INDÍGENA RIO-GRANDENSE 

A Ordem de Santo Inácio de Loiola, expulsa de todos os 
domínios portuguêses em 1760, e do Rio Grande do Sul em 
1768, e supressa por um breve Pontifício de Clemente XIV, 
no ano de 1773, reviveu em 1814, podendo os Jesuítas retor
nar a seu àntigo campo de atividade, após um destêrro de 
' 82 longos anos, a fim de entrar n·ovamente na gloriosa heran-
ça deixada por seus antigos irmãos de hábito. 

Favoreceu essa volta o banimento dos Jesuítas espanhóis, 
ímposto despóticamente pelo famigerado João Manuel de Ro
sas, presidente da Argentina. Os primeiros que aportaram 
em 15 de outubro de 1842 a esta Capital, bem lembrado's ain
da do que a "História de Campanhia no Brasil sempre achou 
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índios no seu percurso", como o·bserva com acêrto o Pe. Se
rafim Leite (Hist. IV, pág. 9 do Prefácio), -acalentavam a doce 
esperança de poder reanimar os tão celebrados Sete Povos. 
Verificaram, porém, que pouco restava daquele antigo es
plendor, sobretudo desde que, em 1828, irrompera com mão 
armada nas Missões o caudilho uruguaio Frutuoso Rivera, 
que incorporara às suas tropas impunemente todos os ho
mens válidos, carregara 60 e tantas carretas eom estátuas, 
ornamentos e sinos das igrejas missioneiras, mandara arre
banhar 20 mil reses e tôdas a cavalhada que pudera reunir, 
engrossando êsse enorme comboio com quase tô.da a popula
ção indígena dos Sete Povos, parte aliciada, parte forçada a es 
incorporar nesse gigantesco êx.od·o. (Jaeguer, os 3 Mártires 
Rio-grandenses, 291). 

Vieram, porém a saber que também ainda sobreviviam, 
lá pela Serra alguns grupos esparsos de indíg,enas. Partiram 
para lá os primeiros padres espanhóis, sob a chefia d·o Pe. 
Parés, em 1848. Tomaram conta de três postos: Nonoai, Gua
rita e Campo. do Meio, onde êsses selvagens praticavam. repe 
tidas depredações nas ·estâncias e moradias dos brancos. Por 
isso todos aplaudiam essa emprêsa. Infelizmente, por diver
sas razões, aqui em Pôrto Alegre começaram a promover-lhes 
uma guerra de calúnias as mais incríveis, assaean·do-lhes ví
cios e baixezas de que justamente os caluniadores mais de-ve
riam ter-se acu~ado a si mesmos. Em 1812 0 Pe. Superior or
denou a retirada dos missionários. 

Os Jesuítas alemães, que vieram substituir os espanhóis, 
retomaram a cura de almas em Nonoai no ano de 1870. Foi 
o Pe. José Stür com o irmão leigo João Egloff que fizeram os 
maiores esf1orços para salvar essa missão, apesar d.e se verem 
privado.s de tod.o confôrto. Após pouco mais de 2 anos tive-· 
ram que ceder novamente à pressão. No entanto, procuraram 
indenizar-se mais tarde com os aborígenes do Mato Grosso, 
onde se encontram trabalhando com promissores resultados, 
predominantemente Jesuítas gaúchos, ao lado de vários con
frades qo Brasil Central e Setentrional para a glória de Deus 
e bem da Igreja. 

/ 

' 4 
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Fato interessante e ignorado por quase todos é o que su
cedeu com os Jesuítas e o Dr. Getúlio Vargas em 1929, quan
do presidente do Rio Granade do Sul. Em 24 de abril mandou 
chamar a Palácio nosso jovem Provincial R. P. Pedro Lenz. 
Sabido é que o· Dr. Getúlio tinha sangue indígena, e, natural 
da região missioneira, tinha em elevado aprêço tanto os na
turais da terra como os que os catequizaram em tem.pos idos. 
Tendo-se informado acêrca do estado da Província dos Jesuí
tas rio-grandenses, disse mais ou menos o seguinte: "Olhe, 
Padre Provincial, tenho um grande pedido a fazer-lhe. No 
norte do Estado mantemos, a expensas públicas, quatro tol
dos de bugres, entregues ao cuidado de leigos. O gasto que 
o Rio Grande tem com isto é enorme e o resultado um verda
deiro fiasco. Os índios deixam-se alimentar e vestir inteira
mente po~conta do govêrno sem s_em "'trabalhar absolutamen
te nada. Duas vêzes por ano lhes devemos mandar roupas. 
Os funcionários leigos do Estado são bem remunerados. Mas 
o resultado de tudo até agora a sífilis eo álcool. Por iss:>- pro
curaramos outro meio para socorrer êsses met1s súbditos, a fim 
de salvá-los do extermínio. Lembramo-nos da Campanhia de 
Jest1s, que catequizou outror a com êxito os guaranis. Se V. 
Rev.ma aceitar a direção dessas nossas reduções, o govêrno 
fornecerá aos Padres tudo quanto quiserem. E desde já se 
lhes aplicará a mesma verba que destinávamos aos índios". 

Respondeu o R. P. Lenz que aceitava de boa vontade o 
encargo; mas antes deveria mandar proceder a um estu·do 
preliminar mais detalhado sôbre as condiçõ.es etnográficas, 
topegráficas, sanitárias, dêsses indígenas (Notícias da Pro·
víncia Sul-Brasileira - 1929, p. 1) . 

:Êste· nobre gesto do Dr. Getúlio Vargas foi por nós Jesuí
tas interpretado como um ato de justiça e de pública repara
ção pela injustiça cometida contra a Campanha no século 
XVIII pelos governos coloniais. 

Surgiu até a idéia de transferir os ín·dios dos toldos para 
as ruínas de São Miguel, trocando suas bo·as terras com as 
dos proprietários das adjacências de São Miguel. Desafortu
nadamente, o resultado do inquérito foi negativo: tratava-se 
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de uma raça composta no máximo d·e 4 mil pessoas, votada 
irremediàveln1ente ao extermínio, vítima da tuberculose e, 
da sífilis e do alcoolismo. Era ademais um povo abobado, em
brutecido, que nenhuma esperança dava de soerguimento cul .. 
tural. Com estas informações a oferta do Presidente não pô 
de ser aceita, o qual, nem por isso deixou de se tornar, em 
ot1rto seor, o maior benfeitor da Companhia de Jesus no Bra
sil do último século. 

Eu tivera sempre o desejo de me aproximar do índio em 
seu próprio habitat. Em janeiro de 1933 a Província me ofe
receu excelente oportunidade. Indo até S. Rosa, o prefeito 
de lá, Dr. Arthur Ambros, se prontificou a levar-me a uma 
distância de 96 km., aliás de péssimo caminho, até os índios 
do rio Inhacorá, afluente esquerdo do rio Uruguai, na divi
sa entre Palmeira e S. Rosa . Acompanhou-me João Machado, 
inspetor florestal que havia morado 3 anos, como delegado do 
govêrno estadual, entre êles, e era estimado pelos silvícolas. 
Ocupavam 252 colônias (i. é 6.300 hectares) , que o govêrno 
lhes reservara como propriedade exclusiva. Era bugres man
sos. Vieram, ao que parece, de S. Pedro, entre S. Catarina e 
Paraná, pelos meados do século passado. Os homens adultos 
já falavam regularmente o português; as mulheres compre
endiam-no bastante bem .. Ao menos 2 vêzes ao ano lhes for
neciam roupas, que êles apreciam muito. Mas o alimento, 
êles mesmos t êm de procurá-los e se reduz a milho, feijão, fru
t as silvestres e peixes. Os homens moços estavam ausentes 
naquele dia de minha visita pelos matos à procura de fruti
nhas comestíveis e de um cipó venenoso, cujo suco lançam 
estupidamente em águas tranqüilas dos rios a fim de matar 
os peixes em grande escala. 

São muito pedinchões. Desde que cheguei até à saída, 
sua excelência, o cacique Siqueira de Oliveira Fongue, pes
soa dotada de um respeitável abdômen, que orçaria pelos seus 
55 anos, me amolou com as seguintes palavras: "mi dá 30 
·ou 40 réis?" Outro bugre queria a tod10 custo cachaça que 
êles estimam sôbre todos os alimentos. D1ei-lhe meia garrafa 
de água de soda. Escondendo-a debaixo da camisa, fugiu com 
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ela para a capoeira. Os homens logo se prontificaram a serem 
retratados, ao passo que para fotografia do belo sexo foi pre
ciso tôda a energia do cacique Fongue, que lhes ralhou en
grolando algumas palavras que no compreendemos. 

De 60 e poucas famílias que ainda eram no primeiro e 
segundo decênio dêste século, em 1933, já estavam reduzidos 
a 47, sem contar as 28 famílias d·o cacique Chico Bernard'O, 
que mora afastado do Fongue, do qual apanharam uma sur
ra. 

Não encontrei qualquer família que tivesse mais de 3 
filhos adultos. A mortalidade infantil era de 90%. Como as 
mães têm ordinàriamente cada ano um filho, aparecendo o 
seguinte, o anterior passa do bom leite materno a ser ali
mentado com milho e feijão mal prepara.do. O resultado é fa
tal: infecção intestinal e quase sempre a morte da criança. 

Vig·ora entre êles estrit a monogamia. O casamento é pre
sidido pelo chefe da tribo. O adultério é castigado severissi
mamente. Mulher viúva não pode convolar a novas núpcias, 
sendo que ao viúvo é facultado contrair novo· matrimônio. O 
direito paterno sôbre os filhos é sagrado. Resistem t enaz
mente à idéia de entregar um filho ou uma filha menor pa
ra serem educados gratuitamente em oolégios católicos, e ·de
pois devolvidos à tribo. Nos bailes dançam juntos o marid-o 
com a mulher. Os solteiros dançam sozinhos e com separação 
de sexos. A religião dêsses indígenas nãio passa de umas cren
ças supersticiosas. Não conhecem a Nosso Senhor, nem nada 
da vida eterna. (O Eco, p. 11 ss.). 

Em setembro de 1938 apareceu aqui em Pôrto Alegre o 
í.ndio caingangue João Vicente, com sua mulher Antoninha 
Vicente, que vinha com 3 filhos menores para serem batiza
dos. Julgando os padrinhos que a igreja mais indicada era a 
de S. José e o sacerdote mais relacionado oo,m a indiada rio
grandense fôsse a min.ha humilde pessoa, batizei-os no dia 
14. Eva, de 9 anos, sendo padrinhos o Major Inácio de Freitas 
Rolim e D. Leonor Bidart Rolim; depois Maria, de 8 anos, que 
teve por padrinhos ao Dr. Dâmaso Rocha e sua espôsa D. Ma
rina Velho Rocha; e o 3.º, Adão Inácio, com 32 dias de idade, 
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fazendo-lh,e a honra de padrinhos o Interventor Federal Cel. 
Oswaldo Cordeiro de Farias e D. Edit Huber. 

Nunca mais tive notícias dêss.es meus filhos espirituais. 
Durante as férias escolares de 1946-47, meu confrade Pe. 

Balduíno Rambo, passou duas semanas entre os índios do 
pôsto de Nonoai e Guarita, com a finalidade de .estudar e ob
servar de perto tôda a vida dessas tribos. 

Ocupam um bom trato de terras entre os rios Guarita e 
Passo Fundo, ao longo da estrada Palmeira-Irai. No reduto 
de Nonoai encontrou ·ainda 600 moradores indígenas, dos quais 
550 eram caingang·ues e os 50 restantes guaranis. Os cain
gangues vieram imigradoos da zona catarinense em tempos 
remotos. Os guaranis, mais umas 40 a 45 pessoas, arrancha
das a 25 .km. de Nonoai, numa região selvática, vieram pela 
metade do sécul·o passado do Parag~uai ,com algumas leves 
tradições religiosas do tempo dos Jesuítas. D Pe. Rambo, 
sempre acompanhado gentilmente pelo agente oficial do pôs
to, teve oportunidade de colhêr informes preci·osos sôbre ês
ses remanescentes amerígenas, que deu a lume em "Provín
cia de São Pedro" n. 10, p. 81-88) . 

Esquecia-me de lembrar que os colonos alemães do sécu
lo passa seu avanço para as matas da s. erra, sobretudo 
pa altura do Feliz, e mais tarde os colonos italianos de Caxias, 
diversas vêzes foram agredidos de surprêsa pelos bu·gres, eau-

• 

sando-lhes mortes ou ferimentos. Porém perante o terror que 
lhes incutia a arma de fogo, foram recuando p·aulatinamen

. te até detxar completamente livres as vastas zonas de coloni
zação teu to- itálica. 

Qt1ero aproveitar o ensejo para agradecer e felicitar ao 
dilig·ente Dr. Dante de Laytano, diretor do Museu Júlio de 
Castilhos,. pelo magnífico trab·alh·o publicado a respeito do 
tema que ora nos ocupa, em 4 fascículos, 5, 6, 7 e 8 da su.a Re 
vista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico de suas 
Condições Atuais no Rio Grande do Sul. Passa em revista 
tudo quanto co.nsegu.iu reunir sôbre tão interessante assun
to. Essas publicações já são de consulta obrigatória para todo 
o estudioso da matéria em foco. Apenas lam.entamos que o 



O 1NDIO NO RIO GRANDE DO SUL 205 

espaço restrito não nos permita uma análise mais acurada. 
Terminarei esta palestra, que ~á vai d·em.asiadamenite 

extensa, recordando o que o Criador disse a nossos protopa
rentes ao despedi-los do paraíso: "Crescei e multiplivai-vos". 
Com efeito, a humanidade, com raras exceções de tempo, se 
encontra num incessante crescimento. Já utrapassamos mui
to os dois bilhões de habitantes em nosso· planêta. No Bra
sil, constatamos um aumento populacional ininterrupto 
quanto ao conquistador e colonizador europeu e seus descen
dentes. Porém, um decrescimento avassalador da gente nativa. 
Ainda nestes dias, José de Moura, estudante de teologia da 
Faculdade Teológica de São Leopoldo, que passou bom tempo 
entre os índios do Matto Grosso, me afirmou que êle calcula
va que os indígenas do Brasil já nãv passavam de 150.000. 
No Rio Grande, segundo cálculos fundados, haveria pelos al
vvôres do século 17 cêrca de um milhão de ameríndios. E hoje? 
Já não chegam a três mil, e êsses em contínua diminuição. 

Entretanto, faço votos para que os ingentes e sinceros 
esforços de nosso govêrno estadual, de salvar os últimos so
breviventes da raça primitiva, sejam coroados dos melhores 
resultados. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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